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Multiple-choice poll

1. Ako dlho pracujete s problematikou
znečistenia podzemných vôd?

0 6 9

menej ako 5 rokov
20 %

5-15 rokov
28 %

viac ako 15 rokov
25 %

pracujem v inej oblasti
28 %



Multiple-choice poll

2. V ktorej z nasledovných oblastí pôsobíte
prioritne pracovne?
(1/2)

0 8 3

verejná a štátna správa
60 %

veda a výskum
20 %

investor/developer
0 %

živnostník/súkromná firma
13 %

poradenské/konzultačné služby
2 %



Multiple-choice poll

2. V ktorej z nasledovných oblastí pôsobíte
prioritne pracovne?
(2/2)

0 8 3

mimovládna organizácia
1 %

iné
2 %



Wordcloud poll

3. Poznáte významné ohrozenia na území
Žitného ostrova? Napíšte, podľa vášho názoru
najvýznamnejšie ohrozenia.

0 7 6

poľnohospodárstvo
Slovnaft

environmentálne záťaže
Istrochem

CHZJD

žumpy

výstavba

Vrakuňa
skladka Vrakuna

Slovnaft, bývala Apollka

Istrochem Vrakuňa

zumpy
vôd

vody

skládky

skládka

podzemnej
neodkanalizované obce

domov

bývalá
Vrakunská skládka

Dimitrovka

#658356

Žitný

ťažba

človek

čierne skládky

územie

úrodných

úradov

áno, Slovnaft, Vrakuňa - skládka

záťaže

zdrž

zdroje pitnej vody

zanesenie

zakladanie
významným

tokusustavy

stavieb



Multiple-choice poll

4. Využívate výsledky monitorovania
podzemných vôd pri svojej práci?

0 7 3

áno
82 %

nie
10 %

neviem, možno sprostredkovane
8 %



Multiple-choice poll

5. Do akej miery a ako komfortne sú podľa Vás
verejnosti prístupné informácie o kvalite
podzemných vôd?

0 7 7

sú dostupné ľahko, online formou, zdarma
38 %

sú dostupné na požiadanie a sú spoplatnené
26 %

sú nedostupné, je ťažké zistiť zdroj informácií
35 %

neviem, nezaujímam sa o výsledky monitorovania
1 %



Multiple-choice poll

6. Pijete prevažne pitnú vodu z vodovodu alebo
balenú vodu?

0 6 9

voda z vodovodu
90 %

balená voda
9 %

nepijem vodu
1 %



Multiple-choice poll

7. Označte vekovú kategóriu, do ktorej patríte: 0 7 9

do 35 rokov
24 %

medzi 36 - 60 rokov
59 %

nad 60 rokov
16 %



Multiple-choice poll

8. Ste: 0 8 2

muž
33 %

žena
60 %

iné
7 %



Multiple-choice poll

Táto konferencia bola pre mňa 0 8 1

zaujímavá, pre mňa nové informácie
30 %

užitočná pre moju prácu, poskytla súhrn informácii o problémoch
Žitného ostrova

69 %

zúčastnil(a) som sa z povinnosti
1 %

nezaujímavá, bez informačného prínosu
0 %



Open text poll

Máte otázku pre prezentujúcich? Píšte.
(1/6)

0 1 7

Bude sa Akčný plán venovať

rozsiahlim priemyselným,

logistickým parkom budovaným,

plánovaným na Žitnom Ostrove?

Ako budú riešené ako sa bude

venovať skládkam odpadov?

V oblasti CHVO Žitný ostov boli

realizované rozsiahle výskumné,

prieskumné a monitorovacie práce,

vrátane komplexných modelových

riešení. Boli

realizované aj veľké medzinárodné

projekty ako PHARE, DANREG,

Monitoring podľa medzištátnej

Dohody 1995, veľké projekty

financované súkromnými

spoločnosťami. Akým spôsobom

budú zapojené a financované

mimorezortné organizácie (ako

napr. Prírodovedecká fakulta UK,

SAV a pod.) resp. ďalší odborníci zo

súkromného sektora, ktorí majú

dlhodobé skúsenosti pri riešení

problematiky podzemných vôd v

oblasti CHVO Žitný ostrov?



Open text poll

Máte otázku pre prezentujúcich? Píšte.
(2/6)

0 1 7

otazka k verejne pristupnym udajom

- v spravach SHMU su spracovane

udaje, napr. chemicke analyzy

podzemnych vod nie su verejne

dostupne pre odbornikov mimo

rezortu MZP, je potrebne ich kupit,

zdarma su poskytovane len pre

vypracovanie diplomovych a

dizertacnych prac, co s tym?

ktorá inštitúcia (odbor, komisia)

zodpovedná za ochranu

potenciálných zdrojov pitnej vody,

ktoré sa zatiaľ nevyužívajú

a aká je ich reálna ochrana z

dlhodobého hľadiska pred

znehodnotením do času využívania.

Bude sa Akčný plán... venovať aj

prehodnoteniu limitov pre

veľkochovy ošípaných?

Nebolo by dobré pomôcť obciam v

CHVO, ktoré nemajú vlastnú verejnú

kanalizáciu s príslušným čistením v

ČOV a tiež vlastný verejný vodovod

im v tomto pomôcť čo najskôr s

výstavbou



Open text poll

Máte otázku pre prezentujúcich? Píšte.
(3/6)

0 1 7

a podporou finančne, resp. vytvoriť

pre nich Tím, ktorý im v tomto čo

najskôr pomôže v zmysle podpory

štátu aj v zmysle legislatívy a

finančnej pomoci prioritne v CHVO

Sú odbery podzemnej vody

povoľované komisiou na MŽ SR

posudzované v súlade z RSV?

Myslím tým posudzovanie odberov

na neohrozenie ekosystémov,

okolitých odberov, ekosystémov,

povrchových tokov, s ohľadom na

okolité environmentálne záťaže a

znečistené vodné útvary?

Prečo v rámci ŽO nie je dôraz na

budovanie väčších čistiarní a

spájanie obcí - v zmysle čím väčšia

čistiareň, tým je kvalitnejšie

odpadová voda čistená - oproti

malým ČOV, ktoré nedostatočne

odbúravajú nutrienty a vlastne ani

nemajú v rámci NV 269/2010 v

kategórii do 2000 EO limity?

Pre pana R. Chriastela. : je dostupne

na webe shmu aj zhodnotenie

trendu znecistenia podzemnych vod

za posledne roky. Nakolko v

spravach sa hodnotia iba roky

jednotlivo. Dakujem



Open text poll

Máte otázku pre prezentujúcich? Píšte.
(4/6)

0 1 7

Vysledky monitoringu sú v troch

ročných správach, jednej dvojročnej,

na webe shmu a v správe vuvh.

Akokoľvek by boli prehľadné, je to

min 6 rôznych zdrojov, ktoré by bolo

treba zjednotiť.

Ďakujem za online seminár a najmä

interaktívne zapojenie účastníkov.

Až na poslednú prezentáciu mi

chýbalo trochu viac zacielenie aj na

už sa prejavujúcu

klimatickú zmenu a určité vízie, kam

by sme sa chceli dostať. Aká je vízia

MŽP vo vzťahu ku klimatickej zmene

a Žitnému ostrovu?

1. Aký je stav povrchových a

podzemných vôd Žitného ostrova v

hodnotových ukazovateľoch podľa

RSV? 2. Je dôvodom vypracovania

programu ochrany vôd Žitného

ostrova nedostatočný program

opatrení



Open text poll

Máte otázku pre prezentujúcich? Píšte.
(5/6)

0 1 7

v tretích plánoch manažmentu

povodí? 3. Ako bude AP CHVO

Žitného ostrova prepojený s

programom opatrení tretích plánov

manažmentu povodí? 4. Bude sa

program ochrany Žitného ostrova

vypracovaný podľa Rámcovej

smernice o vode a vodného zákona?

5.

V ktorom právnom predpise je

zakotvená povinnosť vypracovať

program ochrany Žitného ostrova,

alebo ide o iniciatívny návrh? Ktorý

štátny orgán je zodpovedný za jeho

vypracovanie?

6. Ktoré hmatateľno číselné

parametre vodných útvarov bude

môcť porovnávať verejnosť za

nasledujúce roky, charakterizujúce

zlepšenie alebo zhoršenie stavu

vodného útvaru podľa rámci

Rámcovej smernice o vode?

nebolo by dobré stanoviť priority v

rámci žitného ostrova vzhľadom na

stupeň nebezpečnosti jednotlivých

zdrojov znečistenia a zároveň

chrániť najviac ohrozené vodné

zdroje? nebolo by to potrebné riešiť

ešte pred akčným plánom?



Open text poll

Máte otázku pre prezentujúcich? Píšte.
(6/6)

0 1 7

Dobrý deň, potvrdil sa niekedy

výskyt bodového znečistenia s

dopredu nepredpokladaným

zdrojom znečistenia?

Pre dr. Patchovú: je perspektíva že

dusičnany zmiznú celkom z vôd

Žitného ostrova?

Možno by bolo dobré povedať, že

CHZJD a skládka Vrakuňa súvisia,

nakoľko práve Chemické závody

Juraja Dimitrova použili meander

Dunaja nachádzajúci sa na území

Vrakune a Ružinova na skladovanie

svojho odpadu. Ďakujem.

Podpora precizneho hnojenia?Nový

žiadatelia kedy môžu vstúpiť?


